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ange har flyttet kontoret hjem – kan-
skje i kombinasjon med å være læ-
rer eller lekekamerat for de minste. 
Noen er ekstra ensomme, mens an-
dre er bekymret for en man er glad i. 

Vi har kalt innsatsen mot koronaviruset en dugnad. 
Dugnad betyr hjelp, god gjerning eller kraft, og inne-
bærer at hver enkelt bidrar for å løse fellesskapets ut-
fordringer. Ved at hver og en av oss vasker hender, 
holder avstand og følger myndighetenes råd, kan vi 
bekjempe viruset sammen.

Dugnad er typisk norsk. Samtidig går akkurat denne 
dugnaden på akkord med noen av de verdiene som 
står sterkest i vårt samfunn: Frihet til å bevege seg 
hvor man vil, åpne og velfungerende markeder, og 
samhandling mellom mennesker. Det har store kon-
sekvenser.

Bedrifter står på randen av konkurs. Enkeltmennes-
ker har mistet livsgrunnlaget sitt. Og kommuner over 
hele landet opplever økte utgifter og reduserte inn-
tekter. Det er alvorlig. Men staten skal stille opp. For 
kommunene, bedriftene og enkeltmenneskene. 

Regjeringen har lansert flere tiltakspakker, overført 

milliarder til kommunene og styrket sikkerhetsnet-
tet for dem som brått mistet jobben. Vi har sammen 
med partene i arbeidslivet funnet gode løsninger om 
mer fleksible arbeidstider, og blitt enige om å utsette 
lønnsoppgjøret i staten til høsten. 

Den siste tiden har vært utfordrende, men nå ser vi 
også noen lyspunkter. For det første gjør mange en 
formidabel innsats. Helsepersonell, lærere, rengjø-
ringspersonell, butikkansatte, bussjåfører og mange 
andre holder hjulene i gang. 

For det andre kan vi kanskje lære noe av disse tide-
ne. Jeg tror mange har fått et krasjkurs i digitalise-
ring som man kan få bruk for i arbeidshverdagen når 
koronakrisen er over. Flere har nok også oppdaget at 
man kan spare både tid, penger og miljøet på å droppe 
noen reiser. Og kanskje setter vi større pris på hverda-
gen i våre egne lokalsamfunn? Skolen, fritidsaktivite-
tene, naboene, nærbutikken og kollegaene.

For det tredje ser vi nå at tiltakene virker. Vi åpner 
samfunnet gradvis og kontrollert, med mål om å 
komme tilbake til de normale hverdagene så raskt 
som mulig. Nå må vi sørge for å beholde overtaket. 
Da må dugnaden fortsette en stund til.

Ukene som kommer vil også bli krevende. Flere kom-
mer til å bli permittert, noen kommer til å miste job-
ben, og mange skal fremdeles ha hjemmekontor. Da 
kan det være greit å minne seg selv på hvorfor vi er 
med på denne dugnaden: Vi vet hvordan vi skal få liv 
i økonomien igjen, men vi klarer ikke å få liv i dem vi 
har mistet.

Vi trenger alle  
med på dugnaden
Vi står midt i krevende tider. Flere hundre 
tusen arbeidstakere er permittert eller 
har mistet jobben. 

”                Kanskje setter vi større pris på 
hverdagen i våre egne lokalsamfunn? 


